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   پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش دەرىسلىگىDVDكىنو ۋە ناخشىالرنى 
  قۇشۇمچه دىتال ئشلىتىپ ئۇيۇش ئۇسۇلى: قىسىم  .1

 قانداق قىلغاندا  سۈزۈكلۈك  پىالستىنكىسىغاDVDئهسساالم دوستالر ، ھازىر توردا نۇرغۇن دوستالر 
 سىغدۇرۇپ ئويغىلى دەرىجىسى ئهڭ ياخشى ، قانداق قىلغاندا كۆپ كىنو فىلىم ھۆججهتلىرىنى

لىكىن مۇشۇ ئۇسۇل توغۇرلۇق توردا ئېنىق . بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ياردەملهرنى سوراۋاتىدۇ 
  .  خىل ئۇسۈلنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن 2چۈشهنچه بولمىغانلىقى ئۈچۈن مهن تۆۋەندە دوستالرغا 

 DVDيدىلىنىپ  خىل ئۇسۇل يۇقىرىدا ئىيتىلغاندەك قۇشۇمچه يۇمشاق دىتالدىن پا– 1
  .  سۈزۈكلىكى ئهڭ ياخشى بولغان فىلىم ئۇيۇش ئۇسۇلى پىالستىنكىسىغا

 DVD خىل ئۇسۇل مهخسۇس يۇمشاق دىتال ئىشلىتىپ ئهڭ كۆپ كىنو فىلىم ھۆججهتلىرىنى – 2
  .  ئۇيۇش ئۇسۇلى پىالستىنكىسىغا

  . هن  خىل ئۇسۇلنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمهكچىم-1مهن ھازىر دوستالرغا بۇ دەرىسلىكته 
阿飛㊣的سىز ئهڭ ئاۋۋال كومپىيۇتېرىڭىزغا Real 解码器 بۇ .  دىتالنى قاچىلىشىڭىز كېرەك
 Windows Mediaشهكىلدىكى فىلىملهرنى RM , RMVBدىتالنى قاچىلىسىڭىز كومپىيۇتېردا 

Player ئارقىلىق بىماالل قۇيۇپال قالماستىن بهلكى يهنه Nero  دىتالى ئارقىلىق بۇ يۇمشـــاق 
بۇ دىتالنىڭ كۆرۈنمه يۈزى تۆۋەندىكى . قانداق ئوپتىك دىسكىغا ئۇيۇپ چىقىرااليسىز فىلىملهرنى ھهر

  : رەسىمدىكىدەك 
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بۇ دىتالنىڭ سىغىمى كىچىك ، ئىشلىتىشكه ئاسان ، ياخشى دىتال ، سىز بۇدىتالنى ئىزدەش تور 
  . بىكهتلىرىدىن ئىزدپ تاپااليسىز 

 , RM ئارقىلىق Windows Media Playerسىز بۇ دىتالنى قاچىلىغاندىن كېيىن 
RMVB ئاندىن كېيىن. شهكىلدىكى فىلىملهرنى قويۇپ كۆرۈپ بېقىڭNero StartSmart 

Essentials) Nero 7.0 (  نى قوزغىتىسىز ، تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك :  

   
.  دىگهن تۈرنى تالاليسىز ›› ياسايمهن  DVDئۆزەم « بۇ تىزىملىكتىن ئۇنىڭدىن كېيىن سىز 

  )  تۈرىنى مىسالغا ئالدىم DVDيسى تۈرنى تالالش ئۆزىڭىزنىڭ ئىختىيارىدا ، مهن بۇ نىڭدا قا( 

: تۆەندكى رەسىمدىكىدەك 
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توردىن  نى تالالپ كومپىيۇتېرىڭىزدىكى ›› سۈرەت فىلىم قوشۇش ‹‹ئاندى سىز بۇ تۈردىن 

 شهكىلدىكى RM , RMVB) باشقا فىلىملهر بولسىمۇ بولىدۇ ( چۈشۈرۋالغان ئۇيغۇرچه يېزىقدىكى 
  :تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . ئهكىرسىڭىز بولىدۇ فىلىملهرنى 
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  : سىز ئويماقچى بولغان فىلىمنى تاللىغاندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك رەسىم چىقىدۇ 
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 شهكىلدىكى فىلىم كۆرۈنمدى ، ئهمدى قانداق RM , RMVBقاراڭ سىز كىرگۈزمهكچى بولغان 

 بارلىق ‹‹ دىگهن يهردىن ›› ھۆججهت تىپلىرى ‹‹ قىلىمىز ، ئهنسىرمهك ، سىز رەسىمدىكى

 شهكىلدىكى فىلىم RM , RMVBدىگهن تۈرنى تاللىسىڭىز سىز ئويماقچى بولغان  ›› ھۆججهتلهر

  :تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . پهيدا بولىدۇ 

  
تۆۋەندىكى .  ئهكرىىسىز Nero شهكىلدىكى فىلىمنى RM , RMVBاشۇ ئهمدى سىز ئ

  : رەسىمدىكىدەك 
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 بىماالل كىردى ، Nero شهكىلدىكى فىلىم RM , RMVBقاراڭ مانا ، سىز ئويماقچى بولغان 

ئهمدى سىز كىيىنكى باسقۇچلىرىنى بېسىپ قۇيۇش تىزىملىگىنى تهھرىرلهپ ئۇيۇشنى 
  : ى رەسىمدىكىدەك تۆۋەدىك. باشلىسىڭىزبولىدۇ 

  
ئاندىن تۆۋەندىكى رەسىمگه .  سىز بۇ يهرنى ئۆزىڭىزنىڭ كۆڭلىڭىزدەك تهھرىرلىسىڭىز بولىدۇ 

بۇ باسقۇچنىڭ ئارقىسىدا يهنه باسقۇچالر بار مهن ئۇباسقۇچىالرنى ئالمدىم ، سىز :  ( قاراڭ 
  )خاتىرجهم قىلىۋېرىڭ 
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 قايسى دىسكا ئويقۇچتا ئويىدىغانلىقىنى ، ئۇيۇش بۇ باسقۇچتا سىز ئوپتىك دىسكىنىڭ ئىسىمىنى ،

تۆۋەندىكى . ئهڭ ئاخىرىدا ئۇيۇشنى باشلىسىڭىز بولىدۇ . تهھرىرلهپ چىقىسىز ..... سۈرئىتىنى 
  : رەسىمدىكىدەك 

  
 شهكىلدىكى فىلىملهرنى قىينالمايال RM , RMVBشۇنىڭ بىلهن سىز بۇ دېسكىڭىزغا 
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  . ئويۇۋالدىڭىز 

  

  : ئهسكهرتىش 

ئهگهر توردىن . ز چۇقۇم يۇقىردا دىيىلگهن دىتالىنى توردىن چۈشۈرۈپ قاچىلشىڭىز  كېرەك سى .1

  . تاپالمىسىڭىز مهن ئېۋەتىپ بهرسهممۇ بولىدۇ 

چۈنكى ئهڭ . سىز بۇ باسقۇچىالرنى بېىسىپ بولغىچه سهۋرىچانلىق بىلهن ساقلىشىڭىز كېرەك  .2

بۇنىڭغا . تىك ھالدا تهھرىرلهپ چىقىدۇ  بۇ فىلىملهرنى ئۆزى ئاپتۇماNeroئاخرىقى باسقۇچتا 

 . سهل ئۇزۇنراق ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن 

 . بۇ ئۇسۇلالر سىناقتىن ئۆتكهن ، سىز خاتىرجهم ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ  .3

  

 قسىم دەرىسلىكىمىز يهنى – 2.  قىسم دەرىسلىكىمىز مۇشۇ يهردە ئاياغالشتى – 1شۇنىڭ بىلهن 

 دىسكىسىغا ئويۇش ئۇسۇلى DVD فىلىملهرنى كىنــــوكى  شهكىلدىaviمهخسۇس دىتال ئارقىلىق

   .سۆزلىنىدۇ 
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